HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TRANH CHẤP TÊN MIỀN

1. Giải thích thuật ngữ:
-“Tranh chấp tên miền” là tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự hoặc hoạt động thương mại
có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tên
miền.
-“Nguyên đơn” là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ tranh chấp tên miền khi cho rằng
quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
-“Bị đơn” là cơ quan, tổ chức, cá nhân đang sử dụng tên miền bị người khiếu kiện khởi kiện về
vụ tranh chấp tên miền đó.
- "Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật" là bản án, quyết định phúc thẩm của tòa án (có
hiệu lực pháp luật ngay sau khi tòa tuyên án) hoặc bản án, quyết định sơ thẩm của tòa án, quyết
định giải quyết tranh chấp tên miền của trọng tài sau khi đã được tuyên và tống đạt cho các bên
mà hết thời hạn kháng cáo, kháng án quy định các bên liên quan đều không có kháng cáo, kháng
án.
2. Căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền theo yêu cầu của nguyên đơn.
Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với tên của nguyên đơn; trùng hoặc
giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ mà nguyên đơn là
người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp;
Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó;
Bị đơn cho thuê hay chuyển giao tên miền cho nguyên đơn là người chủ của tên, nhãn hiệu
thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, trùng hoặc giống đến mức gây nhầm lẫn với tên miền đó; cho
thuê hay chuyển giao cho đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn vì lợi ích riêng hoặc để kiếm lời
bất chính;
Bị đơn chiếm dụng, không cho nguyên đơn là người chủ của tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn
hiệu dịch vụ đăng ký tên miền tương ứng với tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ đó
nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh;

Bị đơn sử dụng tên miền để hủy hoại danh tiếng của nguyên đơn, cản trở hoạt động kinh
doanh của nguyên đơn hoặc gây sự nhầm lẫn, gây mất lòng tin cho công chúng đối với tên, nhãn
hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ của nguyên đơn nhằm mục đích cạnh tranh không lành
mạnh;
Trường hợp khác chứng minh được việc bị đơn sử dụng tên miền vi phạm quyền và lợi ích
hợp pháp của nguyên đơn.
3. Bị đơn được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền khi đáp ứng
một trong số các điều kiện sau đây:
Đã sử dụng hoặc có bằng chứng rõ ràng đang chuẩn bị sử dụng tên miền hoặc tên tương ứng
với tên miền đó liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, hoàng hóa hoặc dịch vụ một cách thực
sự trước khi có tranh chấp;
Được công chúng biết đến bởi tên miền đó cho dù không có quyền nhãn hiệu thương mại,
nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ;
Đang sử dụng tên miền một cách hợp pháp không liên quan tới thương mại hoặc sử dụng tên
miền một cách chinh đáng, không vì mục đích thương mại hoặc làm công chúng hiểu sai hoặc
nhầm lẫn, ảnh hưởng tới tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ của
nguyên đơn;
Có bằng chứng khác chứng minh đươc tính hợp pháp của bị đơn liên quan đến tên miền.

4. Các hình thức giải quyết tranh chấp tên miền:
Căn cứ Điều 76 - Luật Công nghệ Thông tin số; Điều 16 - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP
ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên
mạng, đã quy định cụ thể về các hình thức giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam
".vn" như sau:
Thông qua thương lượng, hòa giải:
- Các bên có thể thực hiện việc hòa giải trước hoặc trong quá trình tố tụng. Thủ tục hòa giải
trước hoặc trong quá trình tố tụng được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp, các bên phải
lập Biên bản hòa giải thành theo quy định của pháp luật và Biên bản này phải được gửi đến Nhà
đăng ký tên miền ".vn" liên quan hoặc VNNIC để làm cơ sở xử lý tên miền tranh chấp.
Thông qua Trọng tài:
Các bên có thể lựa chọn hình thức trọng tài để giải quyết tranh chấp tên miền phát sinh trong
hoạt động thương mại. Thủ tục giải quyết tranh chấp tên miền phát sinh trong hoạt động thương
mại tại các Trung tâm trọng tài được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Khởi kiện tại Tòa án:
Các bên có thể yêu cầu tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp tên miền trong
quan hệ dân sự và hoạt động thương mại. Thủ tục giải quyết các tranh chấp tên miền trong quan
hệ dân sự hay hoạt động thương mại tại tòa án nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp
luật.
5. Xử lý tên miền có tranh chấp.
Hiện tại, việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được thực hiện theo
nguyên tắc "Bình đẳng, không phân biệt đối xử" và "Đăng ký trước được quyền sử dụng trước".
Vì vậy các Doanh nghiệp, tổ chức lưu ý đăng ký sớm các tên miền có liên quan để tránh các
tranh chấp phát sinh về tên miền.
6. Tài liệu trích dẫn:
- Theo Điều 76. Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia
Việt Nam “.vn” của Luật Công nghệ thông tin.
- Theo Điều 16. Xử lý tranh chấp tên miền của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày
15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và
thông tin trên mạng.
- Theo Điều 16. Quản lý tên miền ".vn" trong quá trình giải quyết tranh chấp của Thông
tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định
về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Lưu ý:
Tấ t cả các vấ n đề tranh chấ p liên quan tên miề n .VN, NĐK iNET sẽ xử lý căn cứ theo
quy đinh
̣ của Tru ng Tâm Internet Viê ̣t Nam (VNNIC). Tham khảo thỏa thuận sử dụng
tên miền .VN tại đây
Tấ t cả các vấ n đề tranh chấ p liên quan tên miề n quố c tế , chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo
quy đinh
̣ của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN). Tham khảo tại đây

